TRINITATIS
KIRKE
MARTS TIL MAJ / 2020 / NR 1

SIDE 1 / TRINITATIS

TRI N I TAT I S K IRK E
Åben hver dag mellem kl. 9.30
og 16.30 - søndag dog kun i
forbindelse med højmessen
kl. 10.30
Trinitatis Kirkekontor
Pilestræde 67
1112 København K
Mandag lukket
Tirsdag-fredag 10-13
Tlf. 33 37 65 40
Kordegn
Mette D. Halding
kordegn@rundetaarn.dk
Henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning,
vielser, navneændringer,
dødsfald, kirkebil, medlemskab
af folkekirken og attestrekvisition rettes til kirkekontoret.
Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Grafik:
Tine Dahl Grue
Tryk:
Jørn Thomsen Elbo A/S som er
certificeret efter følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering. ISO 9001
kvalitetscertificering, FSC-certificering og SvaneMærket. Magasinet er
trykt på miljørigtigt papir med vegetabilske farver.
Fotos:
Immortal Shots (1), Kresten E. Dahl
(8,14,17,23), R. Wilting (3,4,10,18,24),
Ard Jongsma (5), Folkekirken.dk (8),
Agnete Schlichtkrull (9), Per Morten
Abrahamsen (9, 10), Kaupo Kikkas,
Arvo Pärt Centre (10), Hein Photo-
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graphy (10), Camilla Schiøler (12),
Birte Andersen (21)
Sognepræst
Erik Høegh-Andersen
Landemærket 4
1119 K Tlf. 29 47 43 87
erha@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Natkirke- og sognepræst
Anne Edmond Pedersen
Tlf. 30 29 93 24
ae@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Ulønnet hjælpepræst
Professor, Niels Henrik
Gregersen, nhg@teol.ku.dk
Ledende kirketjener og
kirke- og kulturmedarbejder
Kresten Dahl
Tlf. 23 26 91 44
kd@rundetaarn.dk
Kirketjenere
Tlf. 23 26 91 43
Katrin Næss Hansen
Cecilie Illemann
Nikolaj Thougaard
Lasse Lindroth
Kirke- og kulturmedarbejder
Musikadministrator
Louise Skovbæch Korsholm
Tlf. 20 73 44 33
Ls@rundetaarn.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
i Natkirken
Jacob Rask
Tlf. 40 91 37 50
jacob@trinitatisnatkirke.dk

Philip Schmidt-Madsen
Tlf. 30 33 89 70
phsc@vesterbrosogn.dk
Menighedsrådsformand
Lene Ruby
Ole Suhrs Gade 18, 4.tv.
1354 K. Tlf. 20 26 74 96
leneruby@mail.dk
Kirkeværge
Bente Ahlefeldt
St. Kongensgade 49, 3, 4
1264 K. Tlf. 32 12 34 27
Tlf. 22 46 69 07
bente@ahlefeldt.dk
Trinitatis Sogns
Menighedspleje
Formand Niels Selsmark
niselsmark@gmail.com
Trinitatis Musikvenner
Formand Gerd Sinding
trinitatiskirkesmusikvenner
@gmail.com
Frivilligt arbejde
Hvis du vil hjælpe med frivilligt arbejde i Trinitatis Kirke, så
kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Vil du vide, hvad der sker i
Trinitatis Kirke?
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev, der
kommer ca. 1 gang om måneden.
Udfyld en seddel i kirken og læg den
i en af kirkebøsserne, eller henvend
dig til en kirketjener. Du kan også
tilmelde dig ved at sende en mail til
LS@rundetaarn.dk
www.trinitatiskirke.dk

Organister
Søren Christian Vestergaard
Tlf. 26 29 71 02
scv@rundetaarn.dk
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HVORFOR

?

DROP IN DÅB

Tirsdag den 24. marts slår vi dørene
op til Drop in Dåb. En mulighed for
at blive døbt under en anden form
end den traditionelle. Vi har været
igennem mange overvejelser om,
hvorvidt det var noget vi skulle eller
ej. Trinitatis Kirke er i mange sammenhænge kendt for at opretholde
et klassisk udtryk, så vil Drop in Dåb
være noget, der passer til stedet og
ånden her? JA! For i Trinitatis Kirke
laver vi ikke kun kirke for dem, der
kender og holder af det traditionelle, vi eksperimenterer også med
formen, og det gør vi i natkirken.
Natkirkens berettigelse er netop, at
den formidler under andre former
end de traditionelle. Indholdsmæssigt er det fuldstændigt det samme,
der er på færde til en gudstjeneste i
natkirken som til en gudstjeneste af
traditionel karakter, men formen er
anderledes. Enhver gudstjeneste har
selvfølgelig til formål at bringe kristendom på banen som det perspektiv, vi kan lægge til grund for vores
liv. Men folks forudsætning for at
forstå formen som budskabet bringes i, er i mange tilfælde meget langt
fra hinanden. Natkirke og i dette regi
også Drop in Dåb er et forsøg på at
bringe kristendom ud til folk, der af
forskellige årsager ikke føler sig fortrolige med eller tiltalt af kirkens traditionelle form.
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I langt de fleste tilfælde er vi enige
om, hvad vi anser for de vigtigste
ting i livet. Vi er grundlæggende enige om, hvad der er det gode liv. For
mig at se spejles meningen, der ligger i det gode liv, i de kristne fortællinger. Grundlæggende er det den
mening, som er gudstjenestens og
al forkyndelses omdrejningspunkt.
Men det er ikke givet på forhånd,
hvordan denne mening formidles
til os eller i hvilken form, vi kan optage den i vores liv. Jeg ved godt, at
der findes mange, der elsker den traditionelle gudstjenestes form (mig
selv inklusiv), og for hvem den ofte
bidrager til en god oplevelse ved at
gå i kirke, men det må ikke afholde
os fra at blive ved med at afsøge andre former, så indholdet, som vel må
være det vigtigste, kan komme ud til
så mange som muligt. Andre former
lukker måske andre ind, og hvem
ved: måske åbner andre former døren til nye dybder for os alle sammen. Drop in Dåb i natkirken er en
af de former.
”Discountdåb” eller ”Dåb-light” er
nogle af skældsordene om Drop in
Dåb, fordi man ikke modtager dåbsoplæring inden handlingen og ikke
modtager selve dåben i en traditionel gudstjenesteform. Jeg har tilmed hørt folk kalde det ”useriøst og
overfladisk”. Men hånden på hjertet:

hvem bliver døbt for sjov, eller lader
sit barn døbe for sjov? Er dåbshandlingen, uanset om det er til en Drop
in Dåb eller en dåb i højmessen, ikke
et udtryk for et ønske om at udforske
sit liv i lyset af dåbens betydning?
Skældsordene kan kun være sagt af
folk, der ikke har forstået eksperimentariet, som både Drop in Dåb og
natkirken er en del af: nemlig formidling af det samme indhold, men
under andre former. At formen er
anderledes, betyder ikke, at de teologiske refleksioner er færre eller flere,
eller at kvaliteten af handlingen er
mere eller mindre tvivlsom. Indholdet er det samme.
Hvad er det så for et indhold, kunne
vi jo passende spørge her til sidst.
Ganske kort: Vi tror på, at ethvert
menneske er elsket med en kærlighed, som ikke kender nogen grænser, vi har derfor grundlæggende
vores berettigelse og værdi ved blot
at være dem, vi er. Vi skal ikke lykkes
for at være elskede. Vi tror, at vi kan
få styrke og livsmod i et fællesskab,
hvor vi ikke selv er mål og udgangspunkt; intet menneske skal derfor
bære sit liv alene. Alt det, tror vi, er
bragt os som en gave fra Gud.

Anne Edmond Pedersen
Sogne- og natkirkepræst

DÅB

•••••••••••••••••••••••••

DROP IN DÅB
Kom til Drop in Dåb i Trinitatis Natkirke og bliv døbt i Trinitatis Kirkes
stemningsfulde og smukke kirkerum, denne aften med stearinlys og
dæmpet belysning.
Tirsdag den 24. marts kl. 18-22
er der Drop in Dåb, hvor du kan
komme ind fra gaden og blive døbt
uden tilmelding.
Kirkens præster står klar til samtale
inden dåben, og efterfølgende byder vi på lidt at spise og drikke, hvor
man er velkommen til at invitere fa-

milie og venner med og sammen
fejre dåben.
Det eneste, du skal gøre, er at medbringe gyldig legitimation med foto,
f.eks. kørekort eller pas. Hvis du er
under 18 år, skal du desuden have
mor eller far med.
Man behøver ikke at bo i sognet for at blive døbt til Drop in Dåb i Trinitatis Kirke.
Er du allerede døbt, men ikke medlem af Folkekirken, er der også mulighed for at dukke op og blive genindmeldt.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl,
om du vil døbes, er du altid velkommen til at kontakte en af kirkens
præster.
Sogne- og natkirkepræst
Anne Edmond Pedersen
ae@rundetaarn.dk
Mobil 30299324
Sognepræst Erik Høegh-Andersen
erha@rundetaarn.dk
Mobil 29474387
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JOHANNESPASSIONEN
OPFØRES SOM
LANGFREDAGSGUDSTJENESTE

I
TRINITATIS KIRKE
J.S. Bachs Johannespassion er et af
musikhistoriens allerstørste værker.
Det er et storslået og dybt bevægende musikalsk drama, som fører tilhøreren gennem Johannesevangeliets
beretning om Jesu tilfangetagelse,
domsfældelse, lidelse og død.
Værket blev opført for første gang
langfredag 7. april 1724 i Nicolai Kirke i Leipzig. Ved uropførelsen indgik værket – som det var almindelig
praksis dengang – som del af gudstjenesten med prædiken midtvejs og
salmesang først og sidst. Menigheden har kendt koralerne i passionen,
og har formodentlig, men det vides
ikke med sikkerhed, haft mulighed
for at synge med på dem.
Den 10. april kl. 11.00
vil Johannespassionen på samme
måde som i Leipzig indgå i langfredagsgudstjenesten i Trinitatis Kirke.
I en gudstjeneste bliver det tydeligt,
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at passionen er forkyndende musik,
som inddrager kirkegængeren i påskens kosmiske drama. Det står klart,
at dramaet handler om enhver af os,
og at vi først - efter de sindsoprivende erfaringer af på den ene side
mørke, ondskab og skyld og på den
anden side Jesu grænseløse og forløsende barmhjertighed på korset er beredte til at modtage budskabet
om opstandelsen påskemorgen.
I Leipzig kunne menigheden således
høre opstandelsesbudskabet gennem Bachs kantate ”Christ lag in Todesbanden” ved påskegudstjenesten
i 1724. Denne kantate vil ligeledes
blive opført ved kantategudstjenesten påskedag den 12. april kl. 10.30 i
Trinitatis Kirke.
Ved begge gudstjenester, langfredag
og påskedag, medvirker Trinitatis
Kirkes Kor, Solistensemble og Trinitatis Barokorkester. Kirkens organist

Søren Christian Vestergaard dirigerer. Sognepræst Erik HøeghAndersen er liturg og prædikant.
Korprøve på dagen kl. 10.00
Publikum inviteres til at synge med
på 9 udvalgte 4-stemmige koraler.
Noder udleveres på dagen eller kan
fremsendes på forhånd via mail ved
henvendelse til SCV@rundetaarn.dk
Noder kan også hentes på kirkekontoret i åbningstiden: tirsdag-fredag
kl. 10-13.

Opførelsen af Johannespassionen er
velvilligt støttet af:
Augustinus Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond
Beckett-Fonden
William Demant Fonden
Trinitatis Kirkes Musikvenner

I en endnu ikke udgivet artikel om
bl. a. Johannespassionen skriver
komponisten og forfatteren Karl
Aage Rasmussen om passionens
store indledningskor:
”“Herre - Herre - Herre, vor hersker,
hvor herligt er dit navn overalt på
jord.”
Linjen fra den ottende Davidssalme
udgør al tekst i første led af det vældige firstemmige kor som indleder
passionen, og på papiret ligner den
et væld af andre lovsange opfyldt af
lyssyn og taknemlighed over troens
mirakel. Men det indtryk efterlader
Bachs musikalisering bestemt ikke,
musikken er i tung, dyster mol, mørk
og ildevarslende. Violinerne vrider og
vender sig omkring g-mols treklangstoner, mens grundtonen dunker i

bassen som et ophidset hjerteslag.
Ovenover denne skælven intonerer to oboer støttet af fløjter en række pinefuldt skærende dissonanser, skingre melodier hvor halvtoner
skurrer mod hinanden.
Spillet på nogle af orkestrets mest
gennemtrængende instrumenter resulterer det i en anspændt stemning
hvis tilbageholdt aggressive karakter
kun øges med stadig flere sammenstød af dissonerende halvtoner, es
mod d, g mod fis, b mod a etc. Efter
en kort modulation vender g-mol
tilbage, og forløbet begynder forfra,
nu med korets flere gange gentagne
Herr intoneret som var det et råb.
At dette er andet og mere end lovprisning, kan ingen overhøre. Og
det anes umiddelbart – hvad langfredags-menigheden i kirken naturligvis på forhånd vidste alt om

– at vi er vidne til en skildring af
den kristne tros allermest dramatiske og ikoniske sceneri: korsfæstelsen på Golgata. Hviskende stemmer,
en mumlende menneskemængde, spidse spiger som ét efter ét slås
gennem kød og knogler, kors der
rejses til lodret stilling med radbrækkede menneskekroppe naglet fast,
og pøbelen, hvis reaktioner svinger
mellem stum rædsel og fascination.
Det fortsætter i adskillige minutter,
som en besværgende heksedans, en
kæmpemæssig musikalsk organisme i bevægelse, en dødsfuga der på
samme tid klinger som lovsang og
som et skrig om hjælp.
Artiklen vil under titlen
”Bach, Gud, Luther og påskemordet”
blive bragt medio april i PubliMus på
publimus.dk
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PÅSKEN
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PÅSKEN
I TRINITATIS KIRKE

Onsdag 25. marts kl. 19.30
PA S S ION SKONC E RT
Musik af J.S. Bach, Mogens Pedersøn
og Thomas Schattenberg
DR Vokalensemblet
Marcus Creed, dirigent
Entré: 150 kr. + gebyr. Billetter i
døren eller på drkoncerthuset.dk
Læs mere side 9
Onsdag 1. april kl. 19.30
LAG RIME DI SA N P IE TRO
Påskemusik af Orlandus Lassus
Musica Ficta
Bo Holten, dirigent
Entré: 150 kr. på billetto.dk
eller i døren
Palmesøndag 5. april kl. 10.30
HØ J M ESSE
Ved Niels Henrik Gregersen
Mandag 6. april kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
Arvo Pärt: Stabat Mater
Carina Tybjerg Madsen, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Gerald Geerink, tenor
Merete Steffensen, violin
Gunnar Lychou, viola
Kjeld Steffensen, cello
Fri entré
Tirsdag 7. april kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
F. Couperin: Leçons de ténèbres
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Hanna Loftsdottir, gambe
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fri entré

TRINITATIS / SIDE 8

Onsdag 8. april kl. 16.30
A F TE N SA NG
Ved Anne Edmond Pedersen
Indledende orgelmusik fra 16.15
ved Søren Christian Vestergaard
Skærtorsdag 9. april kl. 17.00
NA DVE RG UDSTJ E N E ST E
Ved Anne Edmond Pedersen
18.00 Fællesspisning. Tilmelding.
Læs mere side 15
Fredag 10. april kl. 11.00
J OH A N N E SPA SSION EN
J.S. Bachs Johannespassion opføres
som en del af Langfredagsgudstjenesten
Trinitatis Solist- og Barokensemble
Camilla Toldi Bugge, sopran
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Annemette Pødenphandt, sopran
Rikke Lender, mezzosopran
Laura Mayer, mezzosopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Rasmus Gravers, tenor
Gerald Geerink, tenor (evangelist)
Torsten Nielsen, baryton
Rasmus Kure Thomsen, bas
S. Chr. Vestergaard, organist og dirigent
Sognepræst Erik Høegh-Andersen
Publikum inviteres til at synge med
på udvalgte 4-stemmige koraler
Korprøve på dagen kl. 10.00
Læs mere side 6
Søndag 12. april kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N EST E
J.S. Bachs kantate 4:
Christ lag in Todesbaden
Trinitatis Solist- og Barokensemble
Prædikant Erik Høegh-Andersen

KORMUSIK

•••••••••••••••••••••••••

PASSIONSMUSIKKEN,
DE HELT STORE FØLELSER
OG FREMTIDENS DIRIGENTER
DR Vokalensemblet og DR Koncertkoret gæster Trinitatis
Kirke tre gange i løbet af foråret.
Som optakt til påsken inviterer DR
Vokalensemblet den 25. marts til
en aften med et af kormusikkens
absolutte mesterværker som omdrejningspunkt; J.S. Bachs seks
motetter, der med udtryksfulde tonemalerier og mesterlige fletværk af
op til otte forskellige korstemmer er
et stærkt udtryk for den protestantiske kirkes spiritualitet. De berømte
motetter præsenteres i selskab med
passionsmusik af to af den danske
reformationstids mest prominente
komponister, Mogens Pedersøn og
Thomas Schattenberg, som begge
virkede i Christian IV’s København.

17. maj kan den store, varme klang
af DR Koncertkorets 74 sangere opleves, når de præsenterer et rendyrket romantisk program - fra Robert
Schumanns spændende sange for
dobbeltkor, over Richard Strauss’
fortryllende skildring af en solnedgang til et blændende arrangement
af den erotisk ladede dødsscene fra
Wagners opera Tristan og Isolde.
Ved Fredagskoncerten den 29. maj
står seks unge dirigenttalenter fra
Malko Dirigentskole i spidsen for DR
Vokalensemblet. Malko Dirigentskole
er et to-årigt talentudviklingsforløb,

hvor unge musikere får muligheden
for at dirigere nogle af DR’s professionelle ensembler, - en mulighed
for at træde helt ind i den klassiske
musiks maskinrum. Det er a cappella
kormusik, der præsenteres denne eftermiddag.
Passionskoncert
Onsdag 25. marts kl.19.30
DR Vokalensemblet og dirigent
Marcus Creed
Entré: 150 kr. via drkoncerthuset.
dk eller i døren
Romantiske stemmer
Søndag 17. maj kl. 16.00
DR Koncertkoret og dirigent
Bart van Reyn
Entré: 160 kr via drkoncerthuset.
dk eller i døren
Fredagskoncert
Fredag 29. maj kl. 16.30
Malko Dirigentskole
DR Vokalensemblet og
Malko-dirigenter
Fri entré
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HIMM EL SK SURROU N D S OU N D
Musikken vil strømme fra pulpiturer, kor og sideskibe
ved denne korkoncert den 11. marts kl. 20.00, når Trinitatis Kantori, vokalsolister og barokensemble opfører værker af italienske komponister som Gabrieli, Monteverdi
samt venetiansk inspireret musik af Schütz og Prætorius. Hør også Allegris kendte ”Miserere” og Tallis’ korværk
”Spem in alium” for 40 stemmer. Koncerten er støttet af
Fondation Juchum.
Fri entrè.

E N BØN OM H E LLIG Å N DE N S NÆRVÆR
Pinsedag den 31. maj er musikgudstjenesten kl. 10.30 bygget op omkring den estiske komponist Arvo Pärts store
Berliner Messe, der er komponeret til at indgå i liturgien
netop denne dag. Arvo Pärt er kendt for sit minimalistiske
tonesprog, og hans musik er på én gang let tilgængelig,
har stor åndelig dybde og kan for lytteren åbne til en verden hinsides denne. Trinitatis Kirkes Kor, organist Philip
Schmidt-Madsen og dirigent Søren Chr. Vestergaard medvirker.

1/4 – 19.30
S AN KT P ETERS
TÅRER
Musica Ficta, under ledelse af dirigent Bo Holten, synger påskemusik af
Orlandus Lassus. Det syvstemmige værk ”Lagrime
di San Pietro” er skrevet i
1594; en cyklus bestående
af 20 renæssancemadrigaler og en afsluttende
motet. Entré.

7/4 – kl. 16.30
PA SSION SKONC E RT
Den franske barokkomponist Couperins ”Leçons
de ténèbres” består af tre
intense satser skrevet til
den stille uge. Sopran
Clara Cecilie Thomsen og
mezzosopran Kristin
Mulders bakkes op af
gambe og orgel.
Fri entré.
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6/4 – kl. 16.30
V E D KORS E T S F OD
Stabat Mater teksten om
Jomfru Marias smerte
præsenteres i Pärts meditative tonesprog, der sættes over for arier fra Bachs
passioner.
Vokalsolisterne er
Carina Tybjerg Madsen,
Laura Mayer og
Gerald Geerink.
Fri entré.

22/5 – kl. 16.30
SVE N SK E STEMMER
Uppsala Domkirkes
Kammerkor og dirigent
Ulric Andersson gæster
Trinitatis Kirke med et
program bestående af
Davidssalmer tonesat af
komponister som Schütz,
Nystedt, Viadana, Stanford og Mendelssohn.
Fri entré.

MUSIK
•••••••••••••••••••••••••
Søndag 1. marts kl. 10.30
MU S IKGUD STJ EN E S T E
Musik af Schubert og Arvo Pärt
Trinitatis Kirkes Kor og Strygerensemble
Prædikant Niels Henrik Gregersen
Onsdag 11. marts kl. 16.15
S OLO SA NG
Indledende solosang med
barokmusik
Camilla Toldi Bugge, sopran
Søren Chr. Vestergaard, cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang
Onsdag 11. marts kl. 20.00
HIMMELSK SURROUND SOUND
Flerkorsmusik af Monteverdi, Gabrieli, Praetorius samt Tallis’ store
”Spem in alium” for 40 stemmer
Trinitatis Kantori
Trinitatis Barokensemble
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Rasmus Gravers, tenor
Rasmus Kure Thomsen, bas
Søren Chr. Vestergaard, dirigent
Koncerten er støttet af Fondation
Juchum
Onsdag 18. marts kl. 16.00
KORM USI K
Indledende kormusik ved
Fælleskoret ved
Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium
Kl. 16.30 er der aftensang
Onsdag 18. marts kl. 20.00
MONTEVERDIS MARIA VESPER
Theatre of Voices
Concerto Copenhagen
Lars Ulrik Mortensen, musikalsk
ledelse
Entré: Entré 200 kr/ stud. 50 kr. via
billetto.dk eller i døren
Fredag 20. marts kl. 20.00
MONTEVERDIS MARIA VESPER
Theatre of Voices
Concerto Copenhagen
Lars Ulrik Mortensen, musikalsk
ledelse

Entré: Entré 200 kr/ stud. 50 kr. via
billetto.dk eller i døren
Onsdag 25. marts kl. 19.30
PA S S ION SKONC E RT
Musik af J.S. Bach, Mogens Pedersøn
og Thomas Schattenberg
DR Vokalensemblet
Marcus Creed, dirigent
Entré: 150 kr. + gebyr. Billetter i døren eller på drkoncerthuset.dk
Onsdag 1. april kl. 19.30
LAG RIM E DI SA N P IE TRO
Påskemusik af Orlandus Lassus
Musica Ficta
Bo Holten, dirigent
Entré: 150 kr. på billetto.dk eller
i døren
Fredag 3. april kl. 16.30
F RE DAGSKONC E RT
Improvisationer på orgel
Sietze de Vries, orgel (Holland)
Mandag 6. april kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
Arvo Pärt: Stabat Mater
Carina Tybjerg Madsen, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Gerald Geerink, tenor
Merete Steffensen, violin
Gunnar Lychou, viola
Kjeld Steffensen, cello
Tirsdag 7. april kl. 16.30
PA S S ION SKONC E RT
F. Couperin: Leçons de ténèbres
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Hanna Loftsdottir, gambe
Søren Chr. Vestergaard, orgel
Fredag 10. april kl. 11.00
J OH A N N E SPA SSION E N
J.S. Bachs Johannespassion opføres
som en del af Langfredagsgudstjenesten
Trinitatis Solist- og Barokensemble
Sognepræst Erik Høegh-Andersen
Søren Christian Vestergaard, organist og dirigent
Publikum inviteres til at synge med

på udvalgte 4-stemmige koraler
Korprøve på dagen kl. 10.00
Læs mere side 6
Søndag 12. april kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N EST E
J.S. Bach kantate 4:
Christ lag in Todesbaden
Trinitatis Solist- og Barokensemble
Prædikant Erik Høegh-Andersen
Onsdag 15. april kl. 16.15
SOLO SA NG
Indledende solosang med
barokmusik
Gerald Geerink, tenor
Søren Chr. Vestergaard, cembalo
Kl. 16.30 er der aftensang
Onsdag 29. april kl. 16.00
ORG E L- O G SOLO SA NG
Indledende orgelmusik af
Frescobaldi og Buxtehude samt
vokalmusik af Dowland og Purcell
Erik Jakobsen, musikstuderende
ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 1. maj kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Musik af Reger m.fl.
Solistklassestuderende
Lisa Hesselbom, orgel
Fredag 15. maj kl. 16.30
F RE DAG SKONC E RT
Jakob Davidsen: Kærligheden er
Signe Asmussen, sopran
Vejleå Kantori
Peter Fuglsang, klarinet & fløjte
Anna Klett, klarinet
Jakob Munck, basun
Jesper Egelund, kontrabas
Jakob Davidsen, piano
Frans Kordelin Hansen, slagtøj
Carsten Popp, dirigent
Læs mere side 12

Fri entré hvor intet andet er nævnt
Musikliste fortættes på næste side
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Onsdag 20. maj kl. 16.15
S OLO SA NG
Indledende solosang
ved Rasmus Kure Thomsen, bas
Søren Christian Vestergaard, orgel
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 22. maj kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Musik af Schütz, Nystedt,
Mendelssohn m.fl.
Uppsala Domkirkes Kammerkor
Ulric Andersson, dirigent
Onsdag 27. maj kl. 16.00
KORM USI K
Indledende kormusik
Det Danske Junior- og Pigekor
Pia Boysen, dirigent
Kl. 16.30 er der aftensang
Fredag 29. maj kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT MALKO DI RIGENT S KOLE
6 unge dirigenttalenter dirigerer
DR Vokalensemblet
Søndag 31. maj kl. 10.30
MU S IKGUD STJ EN E S T E
Arvo Pärt: Berliner Messe
Trinitatis Kirkes Kor
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Søren Christian Vestergaard,
dirigent

Fri entré hvor intet andet er nævnt
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Søndag 17. maj kl. 16.00
ROM A NTI SKE STE M M E R
Musik af Mahler, Wagner, Strauss
og Schumann
DR Koncertkoret
Bart van Reyn, dirigent
Entré: 160 kr. via:
drkoncerthuset.dk
eller i døren

KÆRLIGHEDEN ER
Fredag den 15. maj kl. 16.30 kan det
nykomponerede værk ”Kærligheden er” af komponist Jakob Davidsen høres ved Fredagskoncerten i
Trinitatis Kirke. Værket er en musikalsk gendigtning af Paulus’ første Korintherbrev, som også kaldes
“Kærlighedens højsang”. Det er Paulus svimlende brev, der starter med
ordene:
“Om jeg så taler med menneskers og
engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en
klingende bjælde.” Og slutter med:
“Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.”
Værket er skrevet til sopranen Signe
Asmussen, Vejleå Kantori samt musikere fra Figura Ensemble, DR Bigband & Jakob Davidsens Kammerat
Orkester, der ved denne Fredagskoncert ledes af dirigent Carsten
Popp.

Medvirkende
Signe Asmussen, sopran
Vejleå Kirkes Kantori
Peter Fuglsang, klarinet & fløjte
Anna Klett, klarinet
Jakob Munck, basun
Jesper Egelund, kontrabas
Jakob Davidsen, piano
Frans Kordelin Hansen, slagtøj
Carsten Popp, dirigent

Fredagskoncert
15. maj kl. 16.30
Fri entré
Værket og koncerten er støttet af
Augustinus Fonden
Toyota Fonden
Dansk Solistforbund
Koda Kultur

MUSIK
•••••••••••••••••••••••••

THEATRE OF VOICES
CONCERTO COPENHAGEN

MARIA
VESPER
MUSIKALSK LEDELSE
Lars Ulrik Mortensen

THEATRE OF VOICES
Else Torp
Kate Macoboy
Ebba Rydh
Laura Lamph
Paul Bentley-Angell
Christopher Bowen
Johan Linderoth
Jakob Skjoldborg
Jakob Bloch Jespersen
William Gaunt

18. & 20. MARTS KL. 20:00 TRINITATIS KIRKE
KØB BILLETTER
VIA BILLETTO.DK
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KON FI RMATION! S K A L, S K A L
IKKE …
Skal du i 8. klasse efter sommerferien, og overvejer du at blive konfirmeret, eller er du tvivl? Uanset hvad
din baggrund er, skal du være velkommen til at deltage i konfirmationsforberedelse i Trinitatis Kirke,
også selvom du ikke bor i sognet.
Her kan du få uddybet din viden om
kirke og kristendom, og her kan du
sammen med jævnaldrende og præsterne få mulighed for at tale om en
række spørgsmål om liv og død, tro

og tvivl, godt og ondt. Det er ikke
nødvendigt, at du er døbt, når du
starter på konfirmationsforberedelsen, men du skal døbes, inden du
kan blive konfirmeret. Du kan blive
døbt i løbet af forberedelsestiden.
Tilmelding og information
Store Bededag er fast konfirmationsdato i Trinitatis Kirke. Læs mere
om undervisningen, undervisningsdatoer, selve konfirmationen m.m.
på www.trinitatiskirke.dk Her kan
du også tilmelde dig indtil 1. august
2020.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ORIE N TE RING SMØDE OM
ME N IG H E DSR Å DSVA L GET
20 20
12. maj 2020 kl. 17.00 er der offentligt
orienteringsmøde om menighedsrådsvalget 2020. På mødet orienterer menighedsrådet om arbejdet
i den forløbne funktionsperiode,
kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen samt antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet. Desuden vil rådet
fortælle om, hvad menighedsrådsarbejdet konkret går ud på, og hvilke
kompetencer der er brug for i arbejdet. Mødet foregår i Trinitatis Sognehus.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

M ARK ERI NG A F DA N M A RK S
BE FRI EL SE
5. maj er 75-året for Danmarks befrielse. I højmessen d. 3. maj vil Trinitatis Kirke markere begivenheden
ved at lade gudstjenesten kredse om
frihedsbegrebet. Hvad kan vi lære af
historien, og hvad betyder den den-
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gang vundne frihed for os i dag? I
dag vil mange af os mene, at vi er
frie mennesker. Vi lever i frie samfund med rettigheder og mange
privilegier, der sætter os i stand til
at træffe beslutninger i et frit tilrettelagt liv. Men er det frihed ikke at
være bundet af noget som helst? At
føle sig fri af ansvar over for sig selv

og sine medmennesker? Var det den
frihed, der blev kæmpet for og vundet os for 75 år siden? Højmessen er
ved sogne- og natkirkepræst Anne
Edmond Pedersen.

SANG OG MAD

•••••••••••••••••••••••••••••

S ANGEFTERMI DDAG E
FOR Å R 20 20
Vi hører sammen, når vi synger
sammen. Og et skønt fællesskab opstår, når ens stemme smelter sammen med andres. I Trinitatis Kirke
holder vi traditionen tro sangeftermiddage den 4. torsdag i måneden,
og vi er mange! Kom og dyk ned
i den danske sangskat med skønne melodier og fantastisk lyrik, og
vær med til at synge både de sange,
som sidder på rygraden, og nogle af
fremtidens ørehængere.
Torsdag 26. marts kl. 14.30
Lisbeth Balslev
Syng med denne sangeftermiddag
med et af Danmarks største operanavne gennem flere årtier, Lisbeth
Balslev. Lisbeth Balslev har sunget
Wagner på de allerstørste scener internationalt. Denne dag vælger hun
sangene, når vi synger sammen i
Trinitatis Sognehus.

Torsdag 23. april kl. 14.30
Mathias Hammer
Mathias Hammer er pianist, musikformidler, radio- og TV-vært. Han
er kendt fra P2’s Torsdagskoncerter,
for sin medvirken i musikquizzen på
DR2 - og så er han engageret i den
folkelige fællessang, bl.a. som vært
ved Sangmarathon og som medlem
af udvalget for den næste højskolesangbog. Denne eftermiddag sidder
han ved flyglet og vælger sangene,
når vi synger sammen. Sangeftermiddagen foregår i kirken.
Torsdag 28. maj kl. 14.30
Lis og Hermann Vorbeck
Lis Vorbeck har gennem et helt liv
virket som børnekorsleder, og hun
elsker sang og fællessang. Denne
sangeftermiddag vælger hun sangene, når vi synger sammen. Hun
bakkes op af sin mand, Hermann
Vorbeck, pastor emeritus, på klaver.
Mon ikke der også bliver plads til at
synge flerstemmigt?

Trinitatis Sognehus eller Kirke
Fri entré, men et begrænset antal
pladser. Arrangeret i samarbejde
med Vor Frue Kirke.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. marts, 9. april og 6. maj
Har du lyst til at mødes med andre over godt måltid hverdagsmad,
så kom til fællesspisning i Trinitatis
Sognehus.
På dagen er der aftensang kl. 16.30 i
kirken, med indledende orgelmusik
fra kl. 16.15. Skærtorsdag er der i stedet nadvergudstjeneste kl. 17.00.
Sognehuset er åbent fra kl. 17.00 og
vi spiser kl. 18.00. Prisen er 25. kr.
per person.
Tilmelding er nødvendig og skal ske
senest fredagen inden spisningen
kl. 12.00 til kordegn@rundetaarn.dk
eller på kirkekontoret (Skærtorsdag
dog kun tilmelding i perioden 10.
marts kl. 10.00 til 3. april kl. 12.00).
Der er et begrænset antal pladser.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FÆL L ESSP I SNI NG

VI MØDES INDEN AFTENSANG

18. marts, 15. april og 20. maj
Udvalgte onsdage mødes vi til en kop kaffe, et stykke kage og
en hyggelig snak inden aftensangen. Vi mødes kl. 15.00, og
efter en times tid går vi over i kirken, hvor der samme dag er
indledende solosang eller kormusik forud for
aftensangen. Selve aftensangen begynder
kl. 16.30. Alle er velkomne og tilmelding
er ikke nødvendigt.
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SOMMERHØJSKOLE 5.-7. JUNI 2020
TEMA: CHRISTIAN IV OG TREENIGHEDEN

Christian IV lod Rundetaarn og Trinitatis
Kirke opføre til ære for den treenige Gud.
Treenigheden kom til udtryk i kirkens navn,
Trinitatis, og i bygningens tre funktioner:
Observatoriet, universitetets bogsamling og
kirken.
Med ordene fra indskriften ved indgangen til
Rundetaarn, så bestod bygningskomplekset
af:
En kirke for den hellige trefoldighed
En bøgernes højborg og
En stjerneborg af vidunderlig udførelse
I observatoriet kunne Faderens bolig i himmelrummet udforskes, i biblioteket kunne
Sønnens sandhed og visdom studeres i bøgerne, mens kirken var et hjemsted for Guds
hellige Ånd.
Højskoledagene vil med forskellige indfaldsvinkler handle om Christian IV og hans tid –
med foredrag om politik, videnskab, arkitektur, musik, kunst, fromhedsliv og teologi i
1600-tallet.
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P ROGRAM
F RE DAG DE N 5. J UN I
9.00 Morgensang i kirken ved sognepræst Erik Høegh-Andersen.
9.30 Kaffe og brød
10.00 Foredrag ved Steffen Heiberg,
historiker, tidl. forskningschef ved
Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot:
Christian IV som konge og
europæisk statsmand
Steffen Heiberg vil i foredraget fortælle om Christian IV’s modsætningsfyldte personlighed og hans
dramatiske og foretagsomme liv
som renæssancekonge.
11.30 Foredrag ved Louise Nyholm
Kallestrup, lektor, Institut for Historie, Syddansk Universitet:
En kongelig heksejæger?
Christian IV og hans møder med
trolddom
Under Christian IV’s regeringstid
steg antallet af hekseprocesser voldsomt. I foredraget skal vi høre om
nogle af de kendte processer mod
formodede hekse, og om hvilken andel kongen havde i disse, samt hvilke motiver han havde til at engagere
sig i heksejagten.
13.00 Frokost
14.00 – 15.45 Foredrag
ved Sven Rune Havsteen, lektor, afd. for
kirkehistorie, Det teologiske Fakultet:
Christian IV og musikken
I Christian IV’s regeringsperiode
havde musikken flere vigtige funktioner. Den havde en politiskceremoniel funktion ved hoffet, den
blev brugt som underholdning, og i
den religiøse sammenhæng var den
et væsentligt og særdeles påagtet
element i gudstjenesten. Foredraget vil præsentere aspekter af denne
musikkultur, som Christian IV var
stærkt optaget af og understøttede.

16.00 – 16.15 Introduktion til
fredagskoncert ved Sven Rune
Havsteen
16.30 Fredagskoncert
Musik fra Christian IV’s tid af komponister med tilknytning til hoffet
og kirken, bl.a. Mogens Pedersøn,
Heinrich Schütz og Andreas Hammerschmidt.

LØRDAG DE N 6 . J UN I
9.00 Morgensang i kirken ved sogne- og natkirkepræst Anne Edmond
Pedersen.
9.30 Kaffe og brød
10.00 Foredrag ved Rasmus Agertoft,
historisk konsulent i Rundetaarn:
Kongens hjerte: Rundetaarns rebus
og den rette tro
Rundetaarns facade prydes af Danmarks måske mest berømte rebus,
som er forfattet af Christian IV selv.
Men hvordan skal rebussen egentlig løses, og hvordan passer dens
budskab ind i det syn på troen, som
ligger bag tårnet og hele Trinitatiskomplekset? Foredraget sætter Rundetaarn ind i en religiøs kontekst og
trækker tråde til tidens brug af Det
Gamle Testamente og Treenigheden.
Efter en pause er der rundvisning i
Trinitatis Kirke og Rundetaarn, hvor
vi blandt andet skal høre om inspirationskilder til den karakteristiske
Sneglegang og komme ind bag døre,
der ellers er lukkede.
12.30 Frokost
13.30 – 15.30 Foredrag ved Lars
Sandbeck, lektor, Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter:
Den treenige Gud
Ifølge de store monoteistiske religioner findes der kun én Gud. Kristendommen skiller sig dog ud med læren om, at den ene Gud i sit væsen
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stian IV, og siden har hans navn levet på kollegiet i studentikose fællessange. Vi synger nogle af dem og
forbereder os på salmerne til morgendagens gudstjeneste.
18.00 Festmiddag og aftenarrangement.

S ØN DAG DE N 7. J UN I

Sommerhøjskole fortsat
udgør tre personer, Faderen, Sønnen
og Helligånden. ”Én sand treenig
Gud”, lyder det hver søndag i kirkerne. Men hvad er meningen med at
Gud er tre og en på samme tid? Og
hvordan kan en treenighedsteologi
formuleres i det 21. århundrede?
Pause med kaffe og kage
16.00 – 17.30 Christian IV og Regensen. Sangtime ved organist Søren Christian Vestergaard, Rasmus
Agertoft og kirkens præster.
Regensen blev bygget i 1623 af Chri-

10.00 Radiotransmitteret højmesse
Trinitatis Søndag
Organist Søren Christian
Vestergaard
Prædikant: Erik Høegh-Andersen
12.00 Frokost og afslutning

Trinitatis Kirkekontor, hverdage ml.
10-13, Tlf: 33376540
Pilestræde 67, 1112 København K
Eller på mail:
kordegn@rundetaarn.dk
Ved tilmelding oplyses følgende:
navn, adresse, mail, telefon/mobil og
fødselsdag.
Betaling sker efter bekræftet tilmelding hos kordegnen.
Ændringer i programmet kan forekomme.
Find folderen om højskoledagene i
Trinitatis Kirke eller på
trinitatiskirke.dk

T ILM E LDING F R A 17. MA RTS
Deltagelse i Trinitatis Kirkes sommerhøjskole koster 700 kr. per
person, der dækker deltagelse i
programmets aktiviteter, inkl. to frokoster og middagen lørdag aften.
Der er et begrænset antal pladser.
Tilmelding er bindende og skal ske til :
Kordegn Mette Halding

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FOREDRAG I TRINITATIS
SOGNEHUS
Filosofisk Forum holder endnu en foredragsrække i Trinitatis Sognehus.
Foredragsrækken om myter fortsætter.
Beskrivelser af hvert enkelt foredrag kan findes på trinitatiskirke.dk

F I LO S OF I S K FORU M
Torsdag 5. marts kl. 19.30
DET AUGUSTI NSK E S POR I
HANNA H A REND T S TÆ N KNING
Ved Karen Marie Mortensen, cand.
theol.
Torsdag 12. marts kl. 19.30
DET KTONI SKE M E N N E S K E :
OM L I V O G EKSI S T E N S I DE N
ANTROP O C ÆNE T ID S A LDE R
Ved Martin Hauberg-Lund Laugesen, ph.d.-studerende, Syddansk
Universitet
Tirsdag 31. marts kl. 19.30
PÅ S PORET A F DI N LY K K E
Ved Søren Harnow Klausen, professor i filosofi, Dr. Phil., Syddansk Universitet
Mandag 20. april kl. 19.30
V I, DU O G J EG
Ved Dan Zahavi, filosof, lektor DPU
Torsdag 30. april kl. 19.30
DIGITA L TO TA L I TA RIS M E
Ved Mads Vestergaard, ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Tirsdag 19. maj kl. 19.30
B Æ RE DYG TIG DA N N E LSE
Ved Jeppe Læssøe, prof. mso emeritus i pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling, DPU

MYTE-F OREDRAG
Forårets foredragsrække om myterne og deres betydning fortsætter
i marts, april og maj.
Foredragsrækken er arrangeret i
samarbejde med Domkirken.
Torsdag 12. marts kl. 14.30
BE RE SH IT – I BE GYNDEL SEN
Jair Melchior, overrabbiner for Det
Jødiske Samfund i Danmark
Torsdag 16. april kl. 14.30
KOR A N E N S MYTE R – MYT ER
OM KOR A N E N
Thomas Hoffmann, professor mso
i koranstudier, ph.d., Det teologiske
Fakultet, Københavns Universitet
Torsdag 14. maj kl. 14.30
G ILG A ME SH
Morten Søndergaard, forfatter og
oversætter

Fri entre, men et begrænset antal
pladser
Trinitatis Sognehus
Pilestræde 67
1112 København K
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NY B O G OM TEOL OGIS K OG K IRKELIGT
K V I N DE L I V MA RKERES I T RIN ITATIS KIRKE

Højmessen den 8. marts kl. 10.30 bliver en noget anderledes gudstjeneste. Medlemmer
fra den teologiske kvindegruppe ved Det Teologiske Fakultet i 70’erne medvirker. Det er
der to grunde til. Dels er det 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag, og dels udkommer på den dato den bog, som vi seks har skrevet om vores teologiske og kirkelige
kvindeliv. Bogens titel er ”Bid i æblet” - med bidrag af Mary Holm-Larsen, Anna BojsenMøller, Lene Sjørup, Rose Marie Tillisch, Malene Thorborg og Birte Andersen.

I slipstrømmen af bøger om ”68” opdagede vi, at vores erfaringer fra den
første kvindegruppe ved Det Teologiske Fakultet manglede, så derfor
denne bog.
Det er ikke lykkedes os at skabe en
sammenhængende, akademisk og
feministisk teologi. Det var heller
ikke den primære ambition. Det var
praksis, der optog os. Ligesom den
øvrige rødstrømpebevægelse satte
fokus på kvinders økonomiske, kulturelle og sociale vilkår, gjorde vi
det tilsvarende og videre i teologi og
kirke.
Vi fortæller i bogen om vores personlige teologiske baggrund i det
danske, teologiske landskab, vores
ungdommelige møder med Det Teologiske Fakultet, vores inspiration
fra og reaktioner på rødstrømpebevægelsen, ungdomsoprøret og fagkritikken, vores mange betænkeligheder ved at blive præst - kvindelig
præst, som det hed -, og vores tøvende forsøg på at sætte gang i nye
tendenser i Folkekirken.
Det teologiske basisgruppearbejde

var vigtigt, fordi vi, på samme måde
som vi gør i bogen, fortalte livshistorier og inddrog vores religiøse erfaringer. Den undrende opdagelse af
det hellige i lyset og naturen, i kirkerummet, ja i overhovedet at være til i
altet: religiøs erfaringsmetafysik var
langt fra noget tabuemne blandt os,
mens det dengang vakte afsky hos
andre, mere sarte sjæle, der holdt sig
til den historisk-kritiske metode og
lange filosofiske udredninger. Vi tog
den sociale og biologiske eksistens,
opbrud fra gamle kønsroller plus
graviditet, barnefødsler og ældreomsorg med ind i vores teologiske
eksistens. Vi lagde den ikke bag os,
men lod det være en forankring for
vores erkendelse og indsigt og for
vores opgør med en verden af adskilte rum.
Næsten alle biografierne fortæller
om den efterfølgende genopdagelse
af kvinderne i Bibelen og kirkehistorien, refleksioner over deres oprør
og overskridelser af de barske kvinderoller. Her var der muligheder for
kvinder på det teologiske studium

for at spejle sig på godt og ondt. Maria Magdalene, Maria, Hildegard og
mange andre har været tiltrækkende
skikkelser.
Blandt de erfaringer vi vandt ind, var
en gudstjeneste i Trinitatis kirke 11.
marts 1975 i løbet af den kvindeuge,
som Konsistorium ved Københavns
Universitet afholdt. Kvindegruppen
var også med i Trinitatis Studentermenighed, - derfor kunne vi holde vores gudstjeneste her. Temaet
var hentet fra Galaterbrevet 5,1: ”Til
frihed har Kristus frigjort os”. Nyere salmer, hellig dans og alternativ
trosbekendelse og nye kvindetekster
indgik i gudstjenesten dengang.
8. marts vil nogle af deltagerne være
samme personer! Prædikant bliver
pensioneret hospitalspræst Anna
Bojsen-Møller. Vi er taknemmelige
over at få lejlighed til i denne gudstjeneste at lægge vægt på kvindelige
udtryk. Og den er naturligvis for alle!

Birte Andersen
Tidl. sognepræst i Lundehus kirke
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RUNDETAARN

HVORDA N SKA L DIT OB S E RVATORI UM SE UD?
Fredag den 13. marts er der Den
Lille Kulturnat i Rundetaarn, hvor
børnene kan gå i fodsporene på
astronomen Thomas Bugge og høre
om, hvad man også kan bruge et
observatorium til.
På toppen af Rundetaarn ligger
Europas ældste fungerende observatorium, der sammen med Trinitatis
Kirke og bogsamlingen i Bibliotekssalen udgjorde de tre oprindelige
funktioner i Trinitatis-komplekset.
Selve Observatoriet har dog skiftet
udseende flere gange i tidens løb,
og i 1777 stod man netop for at skulle have et nyt og mere tidssvarende
observatorium. Derfor begav Observatoriets nye leder, astronomen
Thomas Bugge, sig ud på en rejse til
Tyskland, Holland og England. Her
skulle han finde ud af, hvordan den
nye observatoriebygning i København skulle se ud, og hvilke instrumenter den skulle indeholde. I alt
besøgte han 11 observatorier og talte
med et hav af instrumentmagere.
Fredag den 13. marts er det for an-
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den gang Den Lille Kulturnat, og
også i år deltager Rundetaarn med et
underholdende og lærerigt program
for børn. For hvordan skal børnenes
observatorium se ud? Og hvilke instrumenter vil de udstyre det med?
Et observatorium var dengang meget mere end et sted, hvor man betragtede himmelrummet. Både landmåling og vejrmåling var discipliner,
der var vokset ud af astronomien, og
Observatoriet skulle derfor også indeholde instrumenter til at fremstille
præcise kort og til at foretage meteorologiske observationer.
Alt det kan børnene høre om og lave
aktiviteter med, når der er Den Lille
Kulturnat i Rundetaarn fra kl. 16 til
20. Og naturligvis er der også åbent
i Observatoriet, hvorfra de selv – og
deres voksne – kan prøve at kaste et
blik ud i verdensrummet under kyndig vejledning af Rundetaarns observatorer.
Læs mere på rundetaarn.dk
Fredag 13. marts kl. 16-20
Rundetaarn
Kun adgang med særligt 		
Den Lille Kulturnat-armbånd
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MARTS
Søndag 1. marts, 1. s. i fasten
10.30 Kantategudstjeneste
ved Niels Henrik Gregersen
Onsdag 4. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 8. marts, 2. s. i fasten
10.30 Højmesse
ved Anna Bojsen-Møller og den
teologiske kvindegruppe
Onsdag 11. marts
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 15. marts, 3. s. i fasten
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 18. marts
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 22. marts, Midfaste
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen
Onsdag 25. marts
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 29. marts, Maria Bebudelse
10.30 Højmesse (sommertid)
ved Erik Høegh-Andersen

APRIL
Onsdag 1. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 5. april, Palmesøndag
10.30 Højmesse
ved Niels Henrik Gregersen

PRÆDIKANTLISTE
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Onsdag 8. april
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 6. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

Skærtorsdag 9. april
17.00 Nadvergudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen

Fredag 8. maj, Bededag
10.30 Konfirmation
ved Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen

Langfredag 10. april
11.00 Gudstjeneste
med J.S. Bachs
Johannespassionen
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 12. april, Påskedag
10.30 Kantategudstjeneste
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 15. april
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 19. april, 1. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 22. april
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Fredag 24. april
17.00 Gudstjeneste
ved den armenske menighed
Søndag 26. april, 2. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 29. april
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen

M AJ
Søndag 3. maj, 3. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen

Søndag 10. maj, 4. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 13. maj
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 17. maj, 5. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 20. maj
10.30 Børnegudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
16.30 Aftensang
ved Erik Høegh-Andersen
Torsdag 21. maj,
Kristi Himmelfarts dag
10.30 Højmesse
ved Erik Høegh-Andersen
Søndag 24. maj, 6. s. e. påske
10.30 Højmesse
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 27. maj
16.30 Aftensang
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 31. maj, Pinsedag
10.30 Musikgudstjeneste
ved Anne Edmond Pedersen
Søndag 7. juni, Trinitatis
(bemærk tidspunkt)
10.00 Højmesse med
radiotransmission
ved Erik Høegh-Andersen
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